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REGULAMIN PROMOCJI 

terminowej lokaty oszczędnościowej 6-miesięcznej o stałej stopie oprocentowania 

dla nowych środków pod nazwą „LOKATA NA 5” oferowanej przez Bank Spółdzielczy 

im. Stefczyka w Belsku Dużym 

 

§ 1. Organizator, cel oraz czas trwania promocji  

1. Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym z siedzibą ul. Nocznickiego 3, 05-622 

Belsk Duży wprowadza do oferty terminową lokatę oszczędnościową 6-miesięczną 

o stałej stopie oprocentowania dla nowych środków pod nazwą „LOKATA NA 5”.  

2. Celem wprowadzenia lokaty, o której mowa w ust. 1 jest propagowanie oszczędzania 

wśród obecnych i nowych Klientów Banku.  

3. Promocja trwa od 13.06.2022 r. do 31.08.2022 r. z możliwością wydłużenia przez Bank 

okresu promocji bez konieczności podania uzasadnienia. 

 

§2. Warunki Uczestnictwa  

1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności 

prawnych będące rezydentami bądź nierezydentami.  

2. Otwarcie rachunku lokaty następuje wyłącznie w dowolnej placówce Banku w dniu 

wniesienia wpłaty, po podpisaniu „Umowy ramowej” i „Potwierdzenia wniesienia 

wpłaty na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej” przez Posiadacza lokaty.  

3. Promocyjną „LOKATĘ NA 5” może otworzyć Klient, który posiada w Banku: 

 rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych polskich, lub  

 rachunek rozliczeniowy w złotych polskich dla osób prowadzących gospodarstwo 

rolne,  

lub który najpóźniej w dniu wpłaty na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej 

założy w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. 

 

§3. Zasady promocji  

1. Promocyjna „LOKATA NA 5” otwarta w okresie promocyjnym oprocentowana jest 

według stałej stopy procentowej wynoszącej 5,00% w stosunku rocznym.  

2. Minimalna kwota promocyjnej „LOKATY NA 5” wynosi 100 PLN (sto złotych).  

3. Maksymalna kwota jednej promocyjnej „LOKATY NA 5” oraz liczba otwartych 

promocyjnych „LOKAT NA 5” dla jednego Klienta są nieograniczone.  

4. Okres utrzymania promocyjnej „LOKATY NA 5” wynosi 6 miesięcy.  

5. Promocyjna „LOKATA NA 5” dotyczy nowych środków. Przez nowe środki rozumie się 

nadwyżkę środków pieniężnych ulokowanych w dniu wpływu środków na promocyjną 
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„LOKATĘ NA 5” w stosunku do stanu środków zgromadzonych na pozostałych lokatach 

oszczędnościowych na koniec dnia 12.06.2022r.  

6. Promocyjna „LOKATA NA 5” otwierana w okresie promocji jest nieodnawialna. Po 

zakończeniu okresu środki z lokaty, w tym kapitał i/lub odsetki przekazywane są 

zgodnie z dyspozycją Klienta na wskazany w Potwierdzeniu otwarcia promocyjnej 

„LOKATY NA 5” rachunek lub wypłacane w gotówce 

7. Odsetki od promocyjnej „LOKATY NA 5” otwieranej w okresie promocji podlegają 

kapitalizacji po upływie okresu umownego. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe  

1. W przypadku zerwania przez Klienta promocyjnej „LOKATY NA 5” przed upływem 

zadeklarowanego terminu, Bank nie nalicza odsetek za cały okres umowny.  

2. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie Internetowej 

https://www.bsbd.pl.  

3. Każdy Uczestnik Promocji poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu.  

4. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione 

warunki Regulaminu zostaną udostępnione w miejscach wskazanych w ust.2.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie 

„Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla 

klientów indywidualnych”.  

6. Regulamin obowiązuje od dnia 13.06.2022 r 

 

 

OŚWIADCZENIA KLIENTA   

 Otrzymałem/am „Regulamin promocji terminowej lokaty oszczędnościowej 6-miesięcznej o stałej 
stopie oprocentowania dla nowych środków pod nazwą »LOKATA NA 5« oferowanej przez 
Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym”, z którym się zapoznałem/am.  

 Uznaję sformułowania Regulaminu za zrozumiałe i jednoznaczne i w związku z tym nie zgłaszam 
wątpliwości co do jego zapisów.  

 Uznaję, iż obowiązujące mnie postanowienia Regulaminu kształtują moje prawa i obowiązki 
w sposób niesprzeczny z dobrymi obyczajami i nie naruszają moich interesów. 

 Akceptuję w pełni postanowienia niniejszego Regulaminu. 

  

 

   

                                 miejscowość, data                                                                                                 podpis Klienta 

https://www.bsbd.pl/

